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Oleme jõudnud 10. infoleheni. Tagasivaates on rõõm tõdeda, et valitud tee oli õige. Lehe trükiarv on
400 eksemplari. Külade elanikud leiavad infolehe oma postkastist, Aseris levitame valla asutuste ja
kaupluste kaudu. Täname valla allasutuste juhte, vallavalitsuse ja Aseri Posti töötajaid, kelle töö
tulemusena infolehed valmivad ja teieni jõuavad. Infot järgnevale infolehele, mis ilmub enne aasta
lõppu, kogub Anu Pelepelina, telefon 51 248 või 051 83 932. Infolehti on võimalik lugeda internetis
valla koduleheküljelt aadressil www.aserivv.ee.
Meenutame suve
Nii nagu mujal Eestis oli kaunis suvi ka Aseris ja tänu sellele said kõik planeeritud üritused toimuda.
Suvised üritused algasid 1.-3. juunini toimunud viiendate Aseri valla- ja savipäevadega. Reedel
toimus ümarlaud teemal “Aseri valla tasakaalustatud areng”, lastekaitsepäevale pühendatud
muinasjuturongkäik, lasteteater, koerte demonstratsioonesinemine ja palju muid lasteüritusi. Päev
lõppes puhkeõhtuga rahvamajas, kus lõid kaasa skulptorid Lätist ja Eestist. Laupäeval oli staadionil
traditsiooniline spordipäev. Esmakordselt oli külapäevade kultuuriprogramm koondunud Rannu külla,
kuhu Rannu rahvas oli selle tarbeks ehitanud lava. Esinesid Aseri Rahvamaja taidlejad ja külalised
Vokast. Õhtu lõppes simmaniga. Kolmas päev oli täielikult pühendatud savile. Iga soovija sai voolida
savi, tutvuti katusekivi ja tellise tootmisega. Kolme päeva jooksul said kõik näha, kuidas valmivad
saviskulptuurid tuntud skulptorite käes.
25. juunist kuni 20. juulini toimus Aseri valla laste töölaager. Laager toimus kahes vahetuses,
kummaski vahetuses töötas 10 last. Tehti ära ulatuslik töö Aseri aleviku haljastamisel ja Kalvi ranna
korrastustöödel. Meeldejäävaks kujunesid ka kummalegi rühmale korraldatud telklaagrid Kalvi rannas.
Laagri juhendajad olid Katrin Ostapov ja Kaarin Oras.
30. juunil toimus Kalvi küla päev.
2. juulist kuni 5. juulini toimus Kiviõli Omavalitsuste Liidu poolt korraldatud laste telklaager Oandus.
Aseri vallast osales telklaagris 18 last ja 2 kasvatajat. Osaleti rahvastepalli- ja teatevõistlustel, kuulati
loenguid ja käidi matkal. Puhkeaja juurde kuulus ka suplemine. Kõik lapsed jäid laagriga väga rahule.
7. juulil toimus Koogu küla päev
7. juulil toimus Kalvi rannas kolmas veepidu. Nagu veepidudel ikka, oli külas Neptun oma kaasaga.
Kõik soovijad said osa võtta maa- ja veemängudest. Eriti aktiivne oli osavõtt õllekasti sirgetel kätel
hoidmisest. Võitjaid autasustati kesvamärjukesega. Paljudele naeratas õnn loteriil. Enamus rannas
olijaist nautis aga päikest, sooja vett ja meeldivat seltskonda.
Ida-Viru Tööhõiveleppe projektist eraldati raha Kesktänav 3 hoone lammutus- ja heakorratöödeks.
Esimesel etapil töötas 4 inimest. Saadud töötasu parandas töötute majanduslikku olukorda, samuti tunti
rõõmu tehtud tööst.
18. augustil toimus kooli vilistlaste suvepidu. Avati kauaaegse kooli direktori Jaan-Ülo Saare

mälestustahvel.
25. augustil kell 21.30 süüdati muinasöö tuli Kalvi rannas.Kaasaegsete muinastulede ideeks on
ühtsuse propageerimine Läänemere ranna- ja maarahva seas, maaelu edendamine, kultuuripärandi
säilitamine.
26. augustil toimus Aseri Rahvamajas nelja valla “Noore pere päev”, millest võttis osa 18 noort ja
aktiivset peret. Sellel üritusel leidis tegevust kogu pere. Koos vaadati Aseri Rahvamaja näiteringi
etendust “Jussikese seitse sõpra”. Lastel oli külas kloun Ummi ja emad ning isad kuulasid psühholoogi
nõuandeid. Perevõistlusest said osa võtta kõik soovijad.
Järgmised perepäevad toimuvad Maidlas.
1. septembril alustasid Aseri Keskkoolis oma kooliteed 303 õpilast, nende hulgas:
1. A klassis 5 õpilast: Tommy Liiv, Karmen Kozma, Maarja Mäesepp, Aleksandr Dudkin ja Renee
Tinnuri.
1. B klassis 10 õpilast: Edvin Ðtikkel, Kristina Ðarina, Tamara Aboljanina, Sergei Ivanov, Ilja
Kalaðnikov, Aleksandra Losseva, Andrei Mitrofanov, Anton Rohesalu, Roman Rjabtðenko ja Polina
Tihhomirova.
Koolis on remonditud söökla köök ja söögisaal, paigutatud uued köögiseadmed ja ventilatsioon.
Läänekülg on saanud uued aknad, remonditud on 5 klassiruumi. 1. korruse koridor on saanud uue
põranda, aknad ja uksed. Võimla sai uue lae ja katuse. Vahetatud on kooli välisuksed.
7. septembril toimus Aseri Spordihoone eestvedamisel III savijooks, milles osales 342 jooksjat
kõikidest vanuseklassidest. Osalejate hulgas oli ka õpilasi ja õpetajaid Aseri Keskkooli külastanud
Arnsbergi kooliõpilaste delegatsioonist. Täiskasvanute hulgas tulid esikohale Vadim Aboljanin ja Irina
Eero. Veteranidest olid paremad Sergei Zahharov ja Jelena Zahharova. Kuna ilm soosis ürituse
läbiviimist, siis jätkus kõigile meeldivaid jooksuelamusi.
10. septembril avati lasteaias 3. rühm. Nüüd käib lasteaias kolmes rühmas kokku 60 last.
Aserisse on jõudnud projekt “Vaata maailma”. Eesti Ühispank kinkis raamatukogule uue arvuti koos
tarkvaraga. 10. septembril avas Ühispanga Jõhvi kontori direktor Enn Männiste Aseri raamatukogus
avaliku internetipunkti. Internetipunkt töötab raamatukogu lahtioleku ajal T-R 11-19, L 9-17. Arvuti
kasutamine on kõigile tasuta, eeskirjaga saab tutvuda kohapeal. Info telefonil 51 422.
Aseri Vallavolikogu otsused:
30. mai: otsusega nr 124 kehtestati AS Kalotex sadama maa-ala kinnistu Reeskalda tee ja Kalvi tee
äärse tootmismaa detailplaneering.
Otsusega nr 129 otsustati võtta 5 miljonit krooni pangalaenu sotsiaalobjektide laiendamiseks ja
remondiks.
27. juuni: otsusega nr 135 vabastati Vilma Kornilova vallavalitsuse liikme kohustest. Uueks
vallavalitsuse liikmeks kinnitati sotsiaalnõunik Liivi Vares.
Otsusega nr 137 vabastati maaelukomisjoni esimehe kohustustest Gaido Kentem.
12. september: otsusega nr 141 valiti Vabariigi Presidendi Valimiskogusse Liia Steklova.

Otsusega nr 147 otsustati anda rendile Aseri Rahvamaja baar ja kuulutada välja kirjalik
eelläbirääkimistega pakkumine.
Otsusega nr 151 algatati Aseri valla osavalla üldplaneering.
Aseri Vallavalitsuse korraldused ja teated:
12. juuni korraldusega nr 130 kinnitati 2001.a. Aseri vallas planeeritavatel ehitusobjektidel tööde
teostajateks järgmised ehitusfirmad:
Aseri lasteaia juurdeehitus – AS Deis K.
Aseri Keskkooli läänekülje akende vahetus – OÜ Palu Kaubandus.
Aseri Keskkooli söökla san. remont – OÜ Sikford.
Rannu raamatukogu ja teabetoa ehitus – OÜ A.P. Marant.
Aseri Keskkooli võimla lagi – OÜ S.A.A.
21. juuni korraldusega nr 144 kinnitati Aseri Keskkooli direktoriks järgnevaks viieks aastaks Riho
Kutsar.
Korraldusega nr 145 kinnitati Aseri Tuletõrjedepoo ehitajaks Rantek Ehitus OÜ.
Korraldusega nr 150 kinnitati Aseri Keskkooli ja lasteaia toitlustajaks FIE Larissa Kalda.
17. juuli korraldusega nr 174 otsustati osta Aseri Keskkooli sööklale mööbel OÜ-st Virelton.
25. septembri korraldusega nr 147 alustatakse kütteperioodi 1. oktoobrist. Maja lülitatakse
küttevõrku, kui võlas olevate korterite arv selles majas ei ületa 15%. Alates 1. oktoobrist jaotab
kortereid OÜ Aseri Kommunaal juhatus. Kooli, Veetorni, Metsa, Tehase ja Nurme tänava majades
vabanevatele korteritele tuleb korraldada oksjon. Oksjonil müümata jäänud ja eelpool nimetamata
majade kortereid on OÜ Aseri Kommunaal juhatusel õigus eraldada soovijatele, kooskõlastades
eelnevalt nimekirja korteriühistu juhatusega ja kinnitades vallavalitsuses.
Määrusega nr 5 kehtestatakse 2002.a. 1. jaanuarist vastavalt “Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse”
ja Aseri Vallavolikogu 21. veebruari 2001.a. määrusele nr 47 veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise
abonomenttasu: elanikkonnale, korteri ja eramaja kohta 5 krooni kuus, asutustele ja äriklientidele 100
krooni kuus.
Palume kõiki elanikke, kes on vahetanud oma elukohta, kuid ei ole ümberregistreerimiseks
pöördunud Aseri Vallavalitsusse, tulla registripidaja juurde kabinet nr. 8 E,T,N kell 8.00-17.00. K kell
8.00-18.00 lõuna 12.30-13-30.
Sotsiaalnõunik teatab, et koolilõuna maksumusest vabastamiseks II õppeveerandil palun
lastevanematel esitada avaldus koos palgatõenditega 20. oktoobriks valda.
Maanõunik teatab, et maa korralise hindamise tulemuste väljapanek lõppes 30.09.01. Veel on
võimalik kuni10.10.01 esitada hindajale kirjalikke parandusettepanekuid ja pretensioone.
Piirkondliku metsanduse spetsialisti Mare Rennel`i vastuvõtt alates 17.10. igal 1. ja 3. kolmapäeval
kell 10.00-12.00 maanõuniku kabinetis.
Rahvamaja baari rendikonkursil osalemiseks esitada pakkumine koos vajaliku dokumentatsiooniga
hiljemalt 10. oktoobriks. Tingimustega saab tutvuda Aseri Vallavalitsuses, kuulutus ilmus 25. septembri
ajalehes Põhjarannik.

Tänavavalgustus lülitatakse öösel välja Aseris 00.40-04.30, Rannul 00.40-03.00. Reedel vastu
laupäeva ja laupäeval vastu pühapäeva põleb valgustus öö läbi.
OÜ Kalwi Mõis alustab novembris hotelli teenindajate õppegrupi moodustamist. CV esitanutel
soovitame vallavalitsuses andmeid täpsustada. Võtame vastu uusi taotlusi tööotsijate andmepanga
koostamiseks.
Alates oktoobrist, iga kuu esimesel kolmapäeval, kell 10.00-12.30 on volikogu saalis võimalik
ettevõtlusega alustajatel ja tegutsevatel ettevõtjatel saada konsultatsiooni.
Aseri Rahvamaja ürituste kava eelolevatel kuudel:
18.10 kell 19.00 Rakvere Teatri etendus “Minu armas paksuke” Sissepääs 40.23.10. kell 15.00 Lilliputtide tsirkus. Sissepääs 15.09.11. kell 20.00 Hooaja avapidu “Ootan külla mardisante”. Sissepääs 25.02.12. kell 17.00 - Küünalde süütamine jõulukuusel.
18 ja 19.12. kell 11.00 – 12.30 ja 14.00 – 15.30 Lasteetendus “Päkapikkude telgitagune“ nii eesti kui
ka vene keeles. Sissepääs 15.-, kodustele lastele tuleb jõuluvana.
16.12. kell 16.00 – Eakate jõulupidu.
21.12. kell 19.00 – Jõulupidu Rannu kohvikus.
28.12. kell 19.00 – Aastalõpu kohvikklubi. Pääse ettetellimisel 25.01.01.02 kell 00.30 - “Saabus aasta 2002” karneval.
NB! Palume kõikidel asutustel ja ettevõtetel, kes soovivad korraldada jõulupidu Aseri Rahvamajas,
teatada sellest hiljemalt novembri lõpuks. Info telefonil 51-620.
Aseri Spordihoone teatab, et alates 03.10. alustab Aseri Spordihoones tööd tervisegrupp. Samuti
algab uute õpilaste vastuvõtt lauatennise, poiste jalg- ja korvpalli ning kergejõustiku ja maadluse
treeninggruppidesse. Ootame uusi osalejaid!
Eesti jalgpalli MV raames toimuvad Aseri staadionil järgmised mängud:
13.10. kell 15.00 Aseri SK/Flexa - Infoweb Tallinn.
Aseri jalgpallitüdrukud saavutasid Eesti Noorte Meistrivõistlustel III koha. Õnnitleme !
Aseri valla politseikonstaabel teatab: uus mobiiltelefoni nr on 052 81 803. Seoses sügise saabumisega
on sagenenud vargused aiandusühistutes. Kõiki valla elanikke palutakse olla valvsad oma vara
hoidmisel. Juhul kui keegi märkab kahtlast liikumist või tegevust naabrite territooriumil, palub
konstaabel sellest koheselt teatada eelmainitud telefonil. või politsei lühinumbril 110.

